
Нашы юбіляры

В О Л Ь ГА  В А С ІЛ Ь Е УН А  КА З Л О В А
(ДА 75-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ)

Прыгожы, пачэсны працоўны шлях і вялікі жыццёвы вопыт 
за плячамі дацэнта Беларускага дзяржаўнага універсггэта, за- 
служанага работніка вышэйшай школы Вольгі Васільеўны Каз- 
ловай. Нарадзілася яна 25 мая ў в. Заграддзе (цяпер в. Мале- 
вічы) Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці ў сям'і чыгунач- 
ніка. Вялікая Айчынная вайна застала сям'ю Казловых у Мін- 
ску. Пасля эвакуацыі Казловы выехалі ў Башкірыю. Пакален- 
не Вольгі Васільеўны Казловай зведала шмат нягод ваеннага 
ліхалецця. У ліку загінуўшых у Вялікай Айчыннай вайне яе 
шматлікія родныя.

У 1943 г. паступіла на філалагічны факулыэт БДУ, які ад- 
навіў сваю працу на станцыі Сходня пад Масквой. Пяцьдзесят 
сем гадоў лёс яе непарыўна звязаны з лёсам універсітэта. У 
1944 г. з калектывам БДУ Вольга Васільеўна вярнулася ў выз- 
валены ад акупантаў Мінск, працягвала вучобу, працавала на 
аднаўленні горада, у студэнцкіх лесанарыхтоўчых, будаўнічых,

сельскагаспадарчых атрадах.
У 1948-1951 гг. вучылася ў аспірантуры пад кіраўніцтвам прафесара М.Р. Ларчанкі пры 

кафедры беларускай літаратуры і ў 1953 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю. Дванаццаць 
гадоў загадвала кафедрай гісторыі беларускай літаратуры (1972-1985 гг.).

Дзякуючы навуковаму і педагагічнаму патэнцыялу калектыву і арганізатарскім здольнасцям 
В.В. Казловай кафедра неаднойчы адзначалася на філалагічным факультэце як лепшая, тры- 
мала цесную сувязь з Нацыянальнай акадэміяй навук нашай рэспублікі, практыкавала выязныя 
пасяджэнні ў калектывы школ, а Вольга Васільеўна асабіста садзейнічала ўласнымі архіўнымі 
матэрыяламі адкрыццю школьных літаратурных музеяў, папаўненню экспазіцый Дзяржаўнага 
музея Вялікай Айчыннай вайны. Кафедра стала навукова-метадычным цэнтрам павышэння 
прафесійнай кваліфікацыі выкладчыкаў ВНУ рэспублікі.

Вольга Васільеўна Казлова -  удумлівы даследчык беларускай літаратуры XX ст. Ёю рас- 
працаваны лекцыйныя курсы па гісторыі беларускай літаратуры, спецкурсы "Тыпалогія твор- 
часці Янкі Купалы і Якуба Коласа -  класікаў беларускай літаратуры”, "Мастацкае ўвасабленне 
гістарычных падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай прозе” , спецсемінары “Народны 
пясняр Якуб Колас у кантэксце сусветнай літаратуры", “Гімн працы ў спадчыне беларускіх пісь- 
меннікаў", "Патрыятычны пафас беларускай літаратуры аб Вялікай Айчыннай вайне”. Адной з 
крыніц натхнення пры падрыхтоўцы лекцыйных і семінарскіх курсаў з'яўлялася даследаванне 
творчасці Я. Купалы, Я. Коласа, М. Лынькова, Я. Брыля, П. Броўкі, К. Сіманава, I. Вазава. Наву- 
ковыя матэрыялы В.В. Казловай увайшлі ў двухтомны падручнік для ВНУ “Гісторыя беларус
кай савецкай літаратуры: 1917-1940", "Псторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941-1980”,
у хрэстаматыю “Беларуская літаратура. Проза 20-х гадоў”, шматлікія навуковыя зборнікі. Воль
та Васільеўна апублікавала дапаможнікі для універсітэтаў народнай культуры “Міхась Лынькоў’’ 
(сааўтар I. Жыдовіч), “Партызанскі свет у беларускім вершы”, "Беларуская паэтычная Леніні- 
яна". Яна -  сааўтар тыпавых праграм па гісторыі беларускай літаратуры XX ст. для ВНУ, мета-
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дычных распрацовак па выкладанню літаратуры ў ВНУ. Ёю быў з поспехам прачытаны цыкл 
лекцый у Варшаўскім, Сафійскім і Енскім універсітэтах.

Волыа Васільеўна дванаццаць гадоў працавала вучоным сакратаром спецыялізаванага ву- 
чонага савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый. Зараз -  член вучонага савета 
філфака, савета музеяў Я. Купалы і Я. Коласа. Актыўна выступав з лекцыямі і гутаркамі ла 
гісторыі беларускай культуры на радыё і тэлебачанні.

Навукова-педагагічная і грамадская дзейнасць В.В. Казловай адзначана дзяржаўнымі 
ўзнагародамі: медалямі і ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета Беларусь

Прырода надзяліла Вольгу Васільеўну рэдкімі якасцямі -  бачыць душу чалавека, разумець 
яго боль, падтрымліваць у цяжкую хвіліну.

Сёння, як і раней, Вольга Васільеўна плённа працуе і карыстаецца заслужанай павагай у 
калектыве універсітэта.

Усе калегі па працы і шматлікія вучні шчыра віншуюць Волыу Васільеўну з 75-годдзем з дня 
нараджэння і жадаюць ёй моцнага здароўя, новых творчых поспехаў.

Кафедра беларускай літаратуры XX стагоддзя
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